
han spelar förvånansvärt lite golf 
nuförtiden. Pierre Fulke, som vunnit världens 
största golftävlingar, har slagit sig till ro i barn-
domsstaden Eksjö. Han är nygift småbarnspap-
pa och titulerar sig bland annat skogshuggare, 
sportkommentator och banarkitekt. Och om 
han någon gång spelar golf, så gör han det nu-
mera från vänster. 

Precis som många andra elitidrottsmän 
valde Pierre Fulke att lämna sporten nästan helt  
när han slutade i proffsligan 2006.  

– När kroppen inte längre kan utföra det hjär-
nan minns att den tidigare kunde, då är det inte 
så roligt längre, konstaterar Pierre. 

För några år sedan skaffade han sig därför ett 
golfset för vänsterhänta och började från början. 

– Det är min utmaning att lära mig att spela 
från fel håll, men med en tvååring blir det i är-
lighetens namn inte så många rundor på en 
säsong.    

Pierre Fulke var 10 år när han höll i en golf-
klubba första gången. En kompis och hans pappa 
spelade golf i Skedhult i närheten av familjens 
sommarstuga.   

– Vi var på Eksjö Golfklubb jämt, berättar 
Pierre. 

Ganska snart stod det klart att ynglingen som 
kom på cykel och nötte på greenen, timme efter 
timme, hade talang. Han kom in på golfgymna-
siet med 3 i hcp, men hoppade av eftersom han 
inte synkade med tränaren, valde bort skolan för 
att jobba som snickare på vintern – och spela 
golf på sommaren. 18 år gammal blev han golf-
proffs och spelade in sina första prispengar.  

ryder cup
Pierre deltog i svenska, europeiska och interna-
tionella tävlingar och nådde höjdpunkten av sin 
karriär runt millenniumskiftet, med både enskil-
da framgångar och lagprestationer. Han vann 
Europatouren tre gånger och tillsammans med 
bland andra Jesper Parnevik och Niclas Fasth, 
tog han hem segern i den största av golftäv-
lingar: Ryder Cup. En tävling han numera gästar 
i egenskap av svensk tv-kommentator. 

2016 missade han tävlingen helt, eftersom so-
nen Douglas föddes mitt under brinnande turne-
ring. Mamma Sandra Tancred Fulke är klubbrådgi-
vare inom Svenska Golfförbundet och det händer 
att Dogulas är med på golfbanan, även om han 
än så länge mest kastar bollarna ner i hålet.   

– Det är troligt att Douglas kommer att prova 

på golf. Men han får såklart välja själv, ler Pierre 
och berättar att sonen redan som baby fick sin 
första uppsättning klubbor i present av golfbe-
kanta. 

– Till nästa år är det nog läge att lära känna ut-
rustningen och vara med lite mer på golfbanan.  

äldre och klokare  
Familjelivet hemma på gården utanför Eksjö 
symboliserar fortfarande det lugn som Pierre 
alltid har återvänt till. När golflivet var som mest 
intensivt var han borta 250 dagar om året, reste 
över hela världen, umgicks med golfeliten och 
spelade in stora summor pengar. Han bodde i 
Monaco och Storbritannien och fick uppleva 
det som många bara drömmer om. 

Med facit i hand önskar han dock att han 
under den här perioden haft den kunskap han 
har i dag.  

– För att lyckas i individuell idrott måste man 
vara egoistisk och våga följa sin egen linje. Men 
jag inser att jag blivit äldre och klokare. När jag 
nu ger andra råd stämmer de väldigt lite över-
ens med hur jag själv agerade. Jag hade talang, 
men tränade aldrig särskilt hårt. Kanske hade jag 
kunnat vara kvar i toppen ännu längre om jag 
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Avtryck som 
gör intryck 

» Han är nygift småbarnspappa och titulerar sig bland annat skogshuggare,  
sportkommentator och banarkitekt. Och om han någon gång spelar golf, så gör han  

det numera från vänster. «

Personligt
Pierre Fulke
 
ålder: 47 år.

Familj:  Sandra och sonen Douglas, 2 år.  

Yrke: Banarkitekt och TV-kommentator.

Bor: På gård mellan Eksjö och Nässjö. 

Hcp: 0 från höger, 18 från vänster. 

motto: Följ din egen vilja och hitta 
din egen väg dit! 
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varit lite mer ödmjuk inför uppgiften? 
Hur som helst lyckades Pierre Fulke att ta 

sin hobby från den lilla lokala idrottsklubben till 
den absoluta världstoppen.  

– Det finns en stor tillfredställelse i det, med-
ger han. 

redo för internationell  
bandesign

I dag jobbar Pierre professionellt med att desig-
na och bygga om golfbanor. De mest kända är 
Visby Golfklubb, rankad som landets näst bästa 
golfbana, och Kristianstads Åhus Östra, som 
efter renoveringen seglat upp i på plats sju på 
listan över Sveriges bästa golfbanor.

– Många golfbanor har inte uppdaterats sedan 
de byggdes och är inte anpassade efter dagens ut-
rustning. Golfbanor är som vägar, när bilarna inte 
går så fort behöver de inte vara så breda och säkra. 

Hittills har Pierre varit försiktig med design-
projekt utomlands, främst på grund av att nät-
verket av samarbetspartners i huvudsak varit 
svenska. 

– De senaste åren har jag samarbetat med 
professionella människor i branschen som byg-
ger runt om i världen så nu känner jag mig redo 
för den internationella marknaden, säger Pierre 
och berättar att han har ett par spännande för-
frågningar som kan leda fram till det första ut-
ländska projektet.  

tävla mindre – njut mer 
Pierre Fulke tillhör de bandesigners som ibland 
ger sina kunder rådet att behålla färgmarkering-
en för röd och gul tee.  

– Det kan fortfarande vara könsneutralt att 
ha färger. Det kan lika gärna heta äpplen och 

päron. I min bok kan markeringen vara vad som 
helst, det handlar ändå om en förändring av be-
teende. Vi måste lära oss att gemene man spelar 
som de vill, för skojs skull.

– En stor del av mitt och andra arkitekters ar-
bete, handlar om att förenkla spelet för medel-
golfaren – både tjejer och killar. Tyvärr är svenskar, 
oavsett kön, lite för resultatfixerade när de spelar 
golf. 

Det är en sak när man tävlar, men när man 
spelar social golf är en kortare bana förknippad 
med mer glädje. Om du inte behöver kämpa så 
mycket, kan du njuta mer och hinner prata med 
dem du spelar med, säger Pierre, som uppmanar 
golfare att spela golf på sin egen nivå och tona 

ner tävlingsmomentet.                                   o
 
TExT CariNa  ENgqViST 
FoTo MiCkaEl TaNNuS, PrESS

» Familjelivet hemma på gården utanför Eksjö symboliserar fortfa-
rande det lugn som Pierre alltid har återvänt till. När golflivet var 

som mest intensivt var han borta 250 dagar om året. «kriSTiaNSTaDS golFkluBB i ÅhuS (ÖSTra).

träningstips! 
Använd hälften av den tid du normalt står 
och slår bollar på driving rangen till att träna 
på det korta spelet. Ställ dig på övnings-
greenen och öva chippar och puttar så kom-
mer du garanterat att få ett bättre handi-
kapp. De sista 50 centimetrarna är lika viktiga 
som de första 250 metrarna. Sitter det korta 
spelet kan du spara tre-fyra slag per runda. 

bandesign av pierre fulke

Visby Golfklubb, Kalmar Golfklubb, Kristian-
stads Golfklubb i Åhus (Östra), Ombergs Golf 
Frösåker Golfklubb, Kallfors Golf, Lanna Lodge, 
Linköpings Golfklubb, Sollentuna Golfklubb, 
Öijared Golfklubb, Österlens Golfklubb
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